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ව්ය�ත ප��ත ��ෂූ� වහ�ෙ�ලා �ශාල නමකෙ� වසර 30ක 40ක 

කැප�ම� ම�� ��වුණු බු�ධ ජය�� ���ටකෙ� මු� මු�ණය අනුව ය�� 

එය සං�ෂණය ��ෙ� අ�ප�ායද ෙපරදැ�ව මසක පමණ කාලය� ෙවෙහස 

�ෙම� ෙ� PDF �ටපත සක� කරන ල�. 
This set of PDF files is an authentic recreation of the original Buddha Jayanthi Tipitaka 
book series of Sri Lanka. 

 

ෙ� ව්යායාමය වසර 30 ගණන� ෙවෙහස මහ�� � බු�ධ ජය�� ෙපා� ෙපළ 

සක� කරන ලද මහා ෙථරවරැ�ට ද උ�වහ�ෙ�ලාෙ� ඒ අප��හත කැප�මට 

ද කරන උපහාරය�ම ෙ�වා. 

 

ස�පු�ණෙය�ම ෙනා�ලෙ� ඔබ අතට ��ණ කරන ���දු ධ�ම �නය�. Size 

5.8 GB. හැ�තා� DVD, Pen Drive ආ�යට ඔ�ෙ� ධ�මකා�� අතර ෙබ�හැර 

ඔබ� ධ�ම �නයට �යක ෙව�න. 
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1. දැනට පව�න ෙබෟ�ධ සං�කෘත මධ්ය�ථානෙ� ���ටක මු�ණෙ� සහ 

ආතා� අඩ�ය ��� �දුකල PDF �ටපෙ� අකුරැවල පැහැ��තාවය අඩු 

ම�ටමක පව�. ත, න සහ �, � වැ� අකුරැවල ෙවන�ක�ද, footnotes 
අකුරැද හඳුනාගැ�ම අපහසුය. පහත රෑප සටහෙ� දැ�ෙවන ප�� අප 

��� සක�කළ �ටපෙ� ෙ� අකුරැ වඩා පැහැ��ය. 



 
 

2. දැනට පව�න ���ටක මු�ණෙය� ද, ආතා� PDF �ටපෙත� ද ඉව� කර 

ඇ� ශු�� පත� ෙ� ෙපාතට ඇතුළු කර ඇත. පැර� බු�ධ ජය�� ���ටක 

මු�ණෙ� පැව� එකදු  �ටුව� ව� අප ��� ඉව�කර ෙනාමැ� අතර 

අලුෙත� එ� �ටුව� ෙහෝ එකතුකර ද ෙනාමැත. 

 

3. ෙපාෙ� පටුෙ� සඳහ� සුත�/මාතෘකා ඇසුෙර� bookmarks සක� කර ඒ ඒ 

PDF එකට එකතු කර ඇත. ෙ� bookmarks මත click ��ෙම� ඉතා 

පහසුෙව� අ�ළ සූත�ය ෙවත ���ය හැ�ය. පහත රෑප සටහන බල�න. 

 

4. ෙපාෙ� �ටුවල අ�ත�ගතයට අමතර ��ම වචන� ෙහෝ links �ටුවලට 

එකතු කර ෙනාමැත.  
 

  



උපෙද� 

(පහත උපෙද� Adobe Acrobat Reader මෘදුකාංගය සඳහා�) 

 

පහත රෑ සටහෙ� දැ�ෙවන ප�� “Two Page View” ෙහෝ “Two Page Scrolling” 
යන �ක�ප ෙතෝරා ගැ�ෙම� ව� ප�� පා� ෙපළ සහ දකුණු ප�� �ංහල 

ප�ව�තනය ෙපෙනන ෙලස සකසා ගැ�ම උ�තය.  

 
 
 

View > Show/Hide > Navigation Panes > Bookmarks යන ෙමනුව ඔ�ෙ� පටුනට 

���ය හැක. පහත රෑ සටහෙ� ප�� පටුෙ� සූත� මත click ��ෙම� අ�ළ 

සූත�ය ෙවත ���ය හැ�ය. 

https://get.adobe.com/reader/
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• ���ටක පැර� මු�ණෙ� ෙපා� ලංකාව පුරා ආරණ්ය පු�තාකාල ව�� 

ෙසායාෙගන අප ෙවත ලබාදු� එෙම�ම සක� කර අවස�වූ PDF �ටප� 

වල අඩුපාඩු අපට ෙප�වා �වැර� කරගැ�මට උපකාර කළ මා�කඩවල 

න�දරතන (රාහුල) ��ය�ට සහ ෙකා�මෙ� කුමාරක�සප ��ය�ට. 

 

• ෙනාෙය� අයු�� උපකාර කල ෙදමා�ය�ට 

 

 

 

ෙපා� scan ��ම සහ පටුන ස�තව PDF සක� ��ම ජනක (Path 
Nirvana) path.nirvana@gmail.com 

අදහ� ෙයෝජනා සහ ය� අඩුපාඩුව� �ෙ�න� ඉහත email එෙක� 
දැනු� ෙද�න. 

 
පැර� ෙපා� �ටුවලට කෘ��ෙග�, ෙතතමනෙය� සහ �� ගැ�ම �සා �දුව �බූ 

හා� හැ�තා� ඉව� ��මට උ�සාහ දරා ඇ� බව කරැණාෙව� සලක�න. 
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